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niza in Oeganda. Afrika in het 
licht. Sponsorloop voor het wa-
terproject. 

3 Nieuwe projecten:duurzame 
landbouw en familieplanning. 
Uitbreiding tienerproject AGA-
PE. Naaimachines voor Agape. 
Koogere foundation. Fun village 
activiteiten. 

4 Kabarole support singles mo-
thers. Verbetering leefomstan-
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Uitgave van Kwataniza nieuws: 
Deze nieuwsbrief kan worden uit-
gegeven dankzij de leden van Kwa-
taniza. 
Uitgave onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van Kwataniza. 
Reacties kunnen worden gezonden 
aan het secretariaat:  
Niers 21  5751 TR Deurne. 
Kwataniza@planet.nl 
www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Het effect van zelfhulpgroepen 

AMA (Albanya-Rwenzori Mountainering Association) is 
een organisatie waar Kwataniza al jaren mee sa-
menwerkt. Zij geven de training in duurzame land-
bouw  aan vrouwengroepen in Oeganda.  
De groepen leren om op een ecologische manier de 
productie te verhogen tegen lagere kosten omdat er 
gebruik gemaakt wordt van technische ondersteu-
ning. Door gezamenlijk zaaigoed in te kopen worden 
de kosten lager en de opbrengst van de oogst wordt 
groter. De groepen kunnen  beter voorzien in eigen 
voedsel en houden zelfs nog wat over om te verko-
pen op de markt. Hierdoor hebben vrouwen geld om 
schoolgeld te betalen. Hiermee kunnen veel mensen 
aan de ergste armoede ontkomen. 
De trainingen hebben ook effect op sociaal gebied. 
De groepen gaan meer samenwerken. De groepen 
hebben een spaar en leensysteem opgezet en leren 
financiële verantwoordelijkheid te nemen en hier 
transparant over te zijn.  
AMA moedigt de vrouwen aan om eigen leiderschap 
te kiezen, deel te nemen aan gemeenschapsactivi-
teiten en initiatieven te nemen. Hierdoor ontstaan 
meer sociale contacten en wordt samenwerken ge-
makkelijker. Zo worden problemen met elkaar be-
sproken en gedeeld. Denk aan onderwijs, gezond-
heidszorg en familieplanning. Uit onderzoek  blijkt 
dat het merendeel van de groepsleden hun inkom-
sten en spaargelden hebben zien groeien. Op soci-
aal gebied opereren vrouwen onafhankelijker en 
komen vrij uit voor hun mening. In de familie en ge-
meenschap gaan vrouwen zelfbewuster met elkaar 
om. Hier heeft de samenwerking en het teamgevoel 
zeker aan bijgedragen. 
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Ledenwerfactie 
We staan nog steeds open voor 

nieuwe leden die Kwataniza een 
warm hart toe dragen. Leden zijn 

van belang om projecten in Oeganda 
te kunnen blijven steunen. Kent u 

nog mensen die misschien wel lid 
willen worden voor 10 euro per jaar? 
De voordelen van lidmaatschap zijn: 

- U krijgt twee maal per jaar een 
nieuwsbrief met het laatste 

nieuws over de projecten. 
- Regelmatig een flitsbericht 

over een project. 

- Stemrecht op de ledendag 
over het beleid en toekomst-

plannen van Kwataniza. 
- Uitnodigingen voor Kwataniza 

activiteiten. 

Nieuw lid aanmelden op:  
Kwataniza@planet.nl 

 
Beleef Kwataniza in Oeganda 
Afgelopen januari was een 5-per-

soonsdelegatie van Kwataniza 2 we-
ken in Fort Portal. Het was een fan-

tastische tijd: mooie projecten van 
Kwataniza bezocht, veel leuke men-
sen ontmoet een mooie en nuttige 

vakantie. 
In januari 2020 gaan we dat weer 

doen. 
Belangstelling? Meer weten? Wil je 
mee? Meld je aan bij:  

wimbaltussen@hotmail.com 
Dan gaat hij het regelen: vervoer, 

ook ter plaatse, excursies/projecten, 
onderdak in Fort Portal. 
Kosten liggen rond de 1500 euro 

(ticket, onderdak, eten, vervoer ter 
plaatse). 

 
Afrika in het licht 
De Afrikaanse middag op 31 januari 

werd georganiseerd door Kwataniza 
met nog 3 andere organisaties die 
actief zijn in Afrika. Er waren veel 

bezoekers die genoten van muziek, 
mode, verhalen en andere activitei-

ten. Bezoekers werden verwelkomd 
met djembé-muziek waarmee de 
stemming er al meteen goed inzat. 

Kadogo Nyawade vertelde over on-
derwijs in Afrika wat voor veel meis-

jes nog steeds een moeilijk onder-
werp is. De modeshow van Afrikaan-

se kleding sloeg goed aan bij het pu-
bliek. Voor veel bezoekers was het 

een openbaring dat Afrika ook een 
geheel eigen mode-industrie heeft. 
Verhalen vertelster Makheni kreeg de 

hele zaal stil met haar verhaal over 
het leven in Afrika en het belang van 

de overlevering van verhalen. Verder 
genoot het publiek van muziek van 
Bayasana, het koor Una Sono en van 

veel kraampjes en kinderactiviteiten. 
Voetmassages, haren vlechten, arm-

bandjes maken en tasjes verven. 
 
Sponsorloop voor waterproject 

De leerlingen van school de Driehoek 
in Griendtsveen hebben een sponsor-

loop gehouden voor het waterproject. 
Zo’n 50 kinderen hebben samen to-
taal € 1213,35 ingezameld. De kin-

deren van de onderbouw hebben 6 
km gelopen en de grotere kinderen 

hebben wel 16 km gelopen waarvan 
een deel met een gevulde jerrycan. 
Dit om te ervaren hoe het is om ie-

dere dag uren met water te lopen. 
Met het waterproject zullen drie dor-

pen in Oeganda van water voorzien 
worden. 
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Nieuwe projecten 
Duurzame landbouw en familie-
planning 

Ook dit jaar worden weer vier groe-
pen getraind in duurzame landbouw 
en familieplanning. Een terugkerende 

training maar telkens voor andere 
groepen. Op de voorpagina kunt u 

zien wat het effect van de trainingen 
is. De training bestaat uit twee on-

derdelen. Een deel duurzame land-
bouw waarin de vrouwen leren om de 
grond effectiever te gebruiken en 

met hulp van technische ondersteu-
ning de oogsten te vergroten. Het 

gaat zowel om theorie als om prak-
tijk in de training. Na de training 
krijgen vrouwen begeleiding en ad-

vies om het geleerde in de praktijk te 
kunnen brengen. Het andere deel 

gaat om informatie over en het be-
lang van familieplanning. Hier leren 
vrouwen over gezondheidszorg, 

voorbehoedsmiddelen en hoe je een 
gezin kunt plannen zodat  je het kunt 

onderhouden. 
 

 
 
Uitbreiding tienerproject AGAPE 

AGAPE is de organisatie die op scho-
len meisjes leert wat menstruatie is, 

wat er dan in je lichaam gebeurt en 
hoe je daarmee om kunt gaan. Veel 
meisjes blijven in die periode weg 

van school omdat ze geen maand-
verband hebben. AGAPE leert meis-

jes zelf herbruikbaar maandverband 
te maken en bespreekt de mogelijk-
heden van persoonlijke verzorging op 

scholen. Zij betrekken hierbij de on-

derwijzers op school, ouders en loca-
le leiders om het draagvlak voor hun 

initiatieven zo groot mogelijk te ma-
ken. Dit heeft zoveel succes dat 

AGAPE door veel scholen wordt be-
naderd om ook op hun school te ko-

men. Dit jaar worden drie dorpen in 
de bergen bij hun projecten betrok-
ken. Daarvoor steunt Kwataniza 

AGAPE met een bedrag van € 840,-- 
 

Naaimachines voor AGAPE 
Naast het voorlichtingsprogramma op 
scholen geeft AGAPE ook beroepsop-

leidingen voor vroegtijdige schoolver-
laters. Zo hebben ze een kapsters en 

en een naai opleiding opgezet. Voor 
het naai gedeelte heeft AGAPE vier 
nieuwe naaimachines nodig. 

Kwataniza maakt dit mogelijk met 
een bedrag van € 534,-- 

 
Koogere Foundation 
Koogere is een groep die door middel 

van drama en muziek een boodschap 
brengt. Zij organiseren ieder jaar een 

groot event voor jongeren. Het is de 
bedoeling om jongeren samen te 
brengen, te leren en kennis te delen 

over verschillende culturele vaardig-
heden en gezondheid. Samen onder-

nemen en een sociaal gevoel ontwik-
kelen met de locale gemeenschap-
pen. Op zo’n dag worden wedstrijden 

georganiseerd, gediscussieerd en 
voorstellingen opgevoerd. Kwataniza 

heeft de kosten voor de PR van dit 
event mogelijk gemaakt met een be-
drag van € 300,-- 

 
Fun village activiteiten 

Kamwenge is een arm district waar 
veel problemen zijn. De mensen wil-

len daar zelf iets aan doen maar 
heeft daarbij ondersteuning nodig. 
Zo krijgen de mensen ondersteuning 

bij het opzetten van een proeftuin 
met zaden en plantmateriaal. Onder-

steuning voor locale dramagroepen. 
Faciliteiten voor externe deskundigen 
bij het lager en vervolgonderwijs en 

materialen voor jongerenclubs. Deze 
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activiteiten zijn een jaar eerder al in-
gezet en we zien nu dat het werkt. 

Daarom ondersteunt Kwataniza deze 
vervolgactiviteiten met een bedrag 

van € 1080,-- 
 

 
 

Kabarole support single mothers 
Dit is een groep opgericht door ge-

zondheidswerkers en alleenstaande 
moeders. Zij komen op voor een be-
tere positie van alleenstaande moe-

ders, kinderen en wezen. Hun visie is 
dat alle mensen gelijke kansen en 

gelijke rechten moeten hebben. Maar 
nu worden ze geconfronteerd met 

gehandicapten in hun gemeenschap. 
Daarom hebben ze het initiatief ge-
nomen om een atelier op te zetten 

voor deze groep. Daarbij vragen ze 
ondersteuning voor een paar naai-

machines en een werktafel speciaal 
gericht op gehandicapten. Kwataniza 
steunt dit initiatief met een bedrag 

van € 360,-- 
 

Verbetering van leefomstandig-
heden 
Deze projectaanvraag komt van RCA 

(Rwenzori Community Association) in 
Fort Portal. Er zijn veel grote en on-

geplande gezinnen in hun gebied wat 
een van de belangrijkste oorzaken 
van de armoede is. Gemiddeld trou-

wen meisjes op 16 jarige leeftijd en 
37% van de vrouwen is nooit naar 

school geweest. Bijna 90% van de 
vrouwen zijn boerinnen en hebben 
een klein handeltje erbij. Doordat de 

gezinnen zo groot zijn kan er niet 
genoeg voedsel geproduceerd wor-

den en is er onvoldoende inkomen.  
Ouders kunnen het schoolgeld niet 
betalen en de mannelijke bevolking 

grijp vaak naar alcohol om de pro-
blemen het hoofd te bieden. Dit is 

een probleem voor de omgeving en 
het land. De bevolkingsgroei zal niet 

stoppen en AIDS zal toenemen. Er is 
niet genoeg voedsel om alle monden 

te voeden en onderlinge conflicten 
nemen toe. Voor vrouwen is het 
moeilijk om zich te handhaven in lei-

derschapsposities.  RCA wil hier iets 
aan doen door 60 jonge en alleen-

staande moeders uit 14 verschillende 
dorpen, een training te bieden in fa-
milieplanning methoden en het be-

lang ervan voor de gemeenschap. 
Een training opzetten over groente-

tuinen aan huis en een training voor 
handige vrouwen in het maken van 
kunst en handwerkproducten die ze 

kunnen verkopen. 
Kwataniza steunt dit initiatief en de 

trainingen met een bedrag van  
€ 655,-- 
 

Voortgang waterproject 
Momenteel wordt fase 1 van het wa-

terproject uitgevoerd. De mensen in 
de dorpen hebben een training gehad 
en weten hoe het proces gaat verlo-

pen. Er is een watercollectief voor 
drie dopen opgezet waarvan inmid-

dels 80% van de bewoners lid is ge-
worden. Ieder dorp heeft een comité 
wat verantwoordelijk is voor de aan-

leg van het water, geen waterverspil-
ling en de zorg dat bewoners mee-

werken met de aanleg. Deze comités 
hebben een spaarsysteem opgezet 
om later het onderhoud te kunnen 

bekostigen. Er is een begin gemaakt 
met het bouwen van watertanks. 

De verwachting is dat fase 1 in au-
gustus afgerond kan worden. Als we 

dan in Nederland voldoende geld bij 
elkaar hebben voor fase 2, kan men 
meteen doorgaan om het hele water-

project ten uitvoer te brengen. 
 

   


